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Ter attentie van de heer J.P.van den Wittenboer. Voorzitter

Geachte heer,

Wij hebben uw brief van 27 januari 2009 en de bijlagen daarbij goed
ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel
geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin
neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde
van de lidstaten, het Europees Parlement of de Commissie.

Wij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog
passend kunt gebruiken.

Hoogachtend,

Thérèse BLANCHET
Hoofd van de Eenheid Coórdinatie
Juridische dienst
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LIDSTÁAT NEDERLAND

Mierlo,27 Januari 2009

Excellenties,

Het Europa van de 21"" Eeuw heeft geen plaats voor "Adolf Hitler-imitators" en terroristen!
De democratische lidstaten van de Europese Unie hebben niet de wens om opnieuw terug te
vervallen op de onderdrukking van de jaren '30 en '40. Zit de Europese Unie te wachten op
de verspreiding van dit kankergezwel van fascisme en terrorisme door lidstaat Nederland om
de reputatie en de status van de gehele Europese Unie in de wereld te vernietigen,en voor
altijd te schaden?
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Sinds het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een toezichthoudende taak ten

aatuienvan de eerbiediging van de gemeenschappelijke beginselen waarop de Unie is

gegrondvest en gebonden is, "de Uniewaarden".Deze omvatten de mensenrechten en de

fundamentele beginselen van de rechtsstaat (artikel 6 Verdrag Eu,lidl).Daartoe verleent

(artikel 7 Verdrag EU) de instellingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in het geval

van een (dreigende) schending van de Uniewaarden.Het eerste lid dat met het Verdrag van

Nice werd toegevoegd aan (artikel 7 Verdrag Eu,lidl) voorziet in een preventiemechanisme

voor gevallen waarin een duidelijk gevaar voor ernstige schending van Uniewaarden

geconstateerd kan worden.Lidstaat Nederland voldoet (nie| aan de

randvoorwaarden.Terrorismebestrijding in alzijnvorïnen is voor de Europese Unie

topprioriteit,ook vormen van staatsterrorisme dat wordt beschouwd als terrorisme dat

uitgevoerd of gesteund wordt door de Staat,(solidariteitsclausule) de Unie en de lidstaten

treden uit solidariteit gezamenlijk op in het bestrijden van terrorisme,artikel 222,lidI Verdrag

EU en artikel 222,lid la: de bescherming van de burgerbevolking tegen terrorisme.

IFUD of Human Rights heeft er bij de Staat der Nederlanden tevergeefs op aangedrongen om

een parlementair onderzoek en om een beter menseffechtenbeleid dat de hoeksteen vormt van

de Europese Unie,de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een lidstaat datzich schuldig

maakt aÍrn grove schendingen van mensenrechten en van Europese en Intemationale

Verdragen,daarvan af te brengen.Wanneer een situatie dermate extreem is zoals in Nederland

waar sprake is van niet louter overtredingen van de mensenrechten maar sprake is van

planmatige mensenÍechtenschendingen,die in schril contrast staan met de grondbeginselen

van de Europese Unie (als geen reëel uitzicht bestaat dat het beoogde doel bescherming

mensenÍechten bereikÍ wordt),zal dat land de Europese Unie moeten verlaten.De schijn van

bonafiditeit door de Tweede Kamer en de Staat der Nederlanden die ze wekken met rapporten

en toespraken over mensenrechten fungeren als dekmantel voor roofzuchtige en door

winstbej ag gedreven misdadige praktijken.

De Raad van Ministers van EUlidstaten kan in dat geval passende aanbevelingen tot de

lidstaat in kwestie richten die de Raad de mogelijkheid geeft in het geval van ernstige en

voortdurende schending van Uniewaarden sancties aÍm een lidstaat op te leggen of in zeer

ernstige situaties een lidstaat weg te stemmen.soms kan dit ook schorsing van bepaalde

rechten van de betrokken lidstaat met inbegrip van het stemrecht in de Raad inhouden.Een

effectief toezicht op naleving van mensenrechten in de Unie heeft een positieve uitstraling

naar buiten toe en versterkÍ daarmee de Unie waar het het mensenrechtenbeleid betreft.

De werking tussen de V.S. en de Europese Wet kan door het geval van Gerhard Lauck

worden
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geëllustreerd.(Lauck publiceert Nazi kranten en een Nazi Website met Nazi-memorabilia
vanuit Nebraska vanuit V.S. met strafflelloosheid,maar het is onwettig in Duitsland,dat wetten
tegen Nazi propaganda heeft die op websites waaÍ Duitsers toegang tot kunnen krijgen van
toepassing zijn.Het Cybercrime protocol van Straatsburg maakt sinds de invoering daarvan
ook uitdrukkelijk grensoverschrijdende communicatie van racistische of xenophobic materiaal
onwettig door buitenlandse websites.Lidstaat Nederland overtreedt met dergelijke handeling
of nalaten een misdadig statuut.(de distributie of beschikbaarheid moet opzettelijk zijn om als
misdaad te stellen,en een groot publiek,of zelfs een grote klasse van personen,tot hen toegang
kan hebben).Het gaat om geschreven materiaal,afbeeldingen,muziek en daamaast
minimaliseert,ontkent en goedkeuren.Verwijs naar een bevestigend vonnis door de WIPO van
Lidstaat Duitsland tegen Gerhard Lauck.Verwijs over Lidstaat Nederland naar akte notarieel
de dato van2l juni 2007, door mr.Th. H.J.M. Op de Laak, notaris te Cranendonck,
Nederland, en het rapport "Rapport over Nederland aan de Europese Unie 2009" in de
Nederlandse taal met de Compact disc(s) van mensenÍechtentoespraken door IFUD of Human
Rights met intro door J.P. Balkenende en "Hitler's lnfemo" door Audio Rarities, in words,in
Music 1932-l945,voorzien van origineel anti-fascistisch commentaar 1945.In het rapport zit

ook opgenomen een brief de dato van 2 juli 2008 door IFUD of Human Rights aan United
States Copyri ght Office,'Washington D. C.,in het engels. (zie bij lagen).

Voor extra exemplaren van het rapport is dit rapport (pdfl te downloaden via de link:

http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAanDeEuropeseUnre2009 231

Wij verdenken de Staat der Nederlanden van een terroristisch motief.Aanvallen van achter in

de rug en daarna aan de hand van de misdadige tactiek (salamietactiek) om met kleine stukjes

(door kleine) telkens herhaalde stappen datgene te verkrijgen wat men niet ineens gedaan kan

krijgen: "het elimineren van IFUD of Human Rights en Audio-Rarities" o.a. via de Kamer

voor Gerechtsdeurwaarders,de onaftrankelijke tuchtrechtspraak die ze pretenderen te zijn.De

Staat laat verder geen kans onbenut.Gefingeerde rapporten,brieven,verslagen en een model

voor het PR-werk,waarblj zelfs de Holocaust kameleonistisch in het PR-werk is opgenomen

met het doel om te misleiden.
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Wim Kok als "boegbeeld" van de Nederlandse Staat voor de gehele wereld op de

NSDAP/AO website van Gary Lauck,en J.F V/estra Algemeen directeur van de Anne Frank

Stichting die Wim Kok- voorzitter raad van toezicht- in bescherming neemt i.p.v. te

waarschuwen tegen fascisme (een van de doelstellingen van de Anne Frank stichting).

CDbaby is de grootste distributeur vÍLn digitale muziek in de wereld volgens Napster.De

distributie Audio-Rarities is sinds 2008 in handen van CDbaby ,Portland,OR USA (in 2008

overgenomen door Disc Makers in de USA) functioneert uitstekend,er is een optimaal

logistiek internationaal netwerk.De verkoop van CD's "Hitler's Infemo" is echter sterk

onder druk komen staan door lidstaat Nederland door het markÍklimaat ernstig te
schaden."Hitler's Inferno"-de les van gisteren (getuigenis voor de toekomst)- heeft duidelijk

een eigen dimensie gekregen onder het publiek."neo-nazisme".

http ://cdbaby.com/cd/audiorarities I

Er is aanzienlijke imagoschade en dalende verkoop van Compact disc € 20.040.000,00.

HOOGACHTEND,

IFUD of Human Rights

de voorzitter
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